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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.04.2016  

Αριθμ. πρωτ.: 2614 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

49/2016 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 31.03.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  3
ο
:  Καθορισμός των θέσεων ελλιμενισμού στα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και Στομίου του 

Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2378/27.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.4071/2012 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους 

και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος
1
 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σκαρκάλης Χρήστος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Δημήτριος Κεραμεύς (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Αθανάσιος Κυριάκου (Ομολίου), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Γεώργιος Μπαράκος 

(Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Διαμαντής Ντικούδης 

(Αετολόφου), Στέλιος Οικονόμου (Καρίτσας), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), Βασίλειος Πλατής 

(Δήμητρας), Νικόλαος Σαμαράς (Στομίου) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής 

και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα  3
ο
:  Καθορισμός των θέσεων ελλιμενισμού στα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και 

Στομίου του Δήμου Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειος 

Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και 

Στομίου, στα οποία φορέας διαχείρισης είναι το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Αγιάς, καθώς και η 

εύρυθμη λειτουργία αυτών, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό των θέσεων ελλιμενισμού των 

σκαφών. 

 

Με βάση την KYA 8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ2032/25-7-2014, τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα την παρ. 

ΣΤ, περ.3β, το λιμενικό γραφείο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11253/6-11-2015 έγγραφό του ζήτησε από την 

αρμόδια λιμενική αρχή την συνεργασία της και τον καθορισμό των θέσεων ελλιμενισμού στα αλιευτικά 

καταφύγια Αγιοκάμπου και Στομίου. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου μας, το Α΄Λ/Τ Αγιοκάμπου Λάρισας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

3121/1208/2015 έγγραφό του μας απέστειλε τις προτάσεις του ως προς τον καθορισμό των θέσεων 

ελλιμενισμού, σύμφωνα με τις οποίες προτείνονται οι παρακάτω θέσεις ελλιμενισμού: 

1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ 

Προτείνονται συνολικά 91 θέσεις ελλιμενισμού: 

Αριθμός θέσεων:  

- από 1-8 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 

- θέση 9 πλωτό λιμενικού 

- από 10-34 ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας 

- από 35-52 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 

- θέση 53 φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων, η οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα μένει 

ελεύθερη και θα χρησιμοποιείται ως θέση ασφαλείας. 

- από 54-58 για εκφόρτωση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 

- από 59-75 ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας 

- θέση 76 για Ε/Γ – Ο/Γ πλοία 

- θέση 77 πλωτό λιμενικού 
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- από 78-85 σκάφη αναψυχής –Ι/Φ 

- από 86-91 σκάφη αναψυχής και άλλα σκάφη ολιγόωρης – ολιγοήμερης πρόσδεσης 

2. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 

Προτείνονται συνολικά 83 θέσεις ελλιμενισμού: 

Αριθμός θέσεων:  

Α.  ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 

- από 1-5 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 

- θέση 6 πλωτό λιμενικού 

- από 7-32 ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας 

- από 33-50 ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας 

- από 51-57 μικρά επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 

Β. ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ 

- θέση 58 για Ε/Γ – Ο/Γ πλοία 

- από 59-65 ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας 

- από 66-72 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας 

- από 73-83 Ε/Π-Τ/Ρ-Ι/Φ-Σκάφη αναψυχής 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα των αλιευτικών 

καταφυγίων σας καλώ να καθορίσουμε τις θέσεις  ελλιμενισμού των σκαφών στα λιμενικά καταφύγια Στομίου 

και Αγιοκάμπου». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειου Λέτσιου, 

- την παρ. ΣΤ, περ.3β της KYA 8122.1/29/2014/16-7-2014 (Β΄ 2032): «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων 

Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων»,  

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3121/1208/2015 έγγραφο του Α΄Λ/Τ Αγιοκάμπου Λάρισας, 

- την υπ’ αριθμ. 274/2011 (ΑΔΑ: 4568Ω6Ι-ΚΘΤ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα : 

«Σύσταση αυτοτελούς γραφείου με την ονομασία: “Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 137/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ46Ω6Ι-ΨΟ8) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα : 

«Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης στα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και Στομίου», 

- τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου, όπου 

αποτυπώνονται οι θέσεις ελλιμενισμού, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Καθορίζουμε τις θέσεις ελλιμενισμού των σκαφών στα αλιευτικά καταφύγια Στομίου και Αγιοκάμπου 

ως εξής: 

 

1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 

Συνολικά ογδόντα τρεις (83) θέσεις ελλιμενισμού που καθορίζονται κατά αύξοντα αριθμό στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα:  

α.  ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 

- από 1-5 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 

- θέση 6 πλωτό λιμενικού 

- από 7-32 ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας 

- από 33-50 ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας 

- από 51-57 μικρά επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 

β. ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ 

- θέση 58 για Ε/Γ – Ο/Γ πλοία 

- από 59-65 ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας 

- από 66-72 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας 

- από 73-83 Ε/Π-Τ/Ρ-Ι/Φ-Σκάφη αναψυχής 

ΑΔΑ: 78ΗΓΩ6Ι-63Υ



Σελίδα 4 από 4 

 

2. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ 

Συνολικά ενενήντα μία (91) θέσεις ελλιμενισμού που καθορίζονται κατά αύξοντα αριθμό στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα:  

- από 1-8 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 

- θέση 9 πλωτό λιμενικού 

- από 10-34 ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας 

- από 35-52 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 

- θέση 53 φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων, η οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα μένει 

ελεύθερη και θα χρησιμοποιείται ως θέση ασφαλείας. 

- από 54-58 για εκφόρτωση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 

- από 59-75 ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας 

- θέση 76 για Ε/Γ – Ο/Γ πλοία 

- θέση 77 πλωτό λιμενικού 

- από 78-85 σκάφη αναψυχής – Ι/Φ 

- από 86-91 σκάφη αναψυχής και άλλα σκάφη ολιγόωρης – ολιγοήμερης πρόσδεσης. 

 

Β. Με την παρούσα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα των 

αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου, όπου αποτυπώνονται οι θέσεις ελλιμενισμού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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